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L·.-: του z/iiνομού "·;· α τήν ίορυση στό ' Γττουργείο Έ- 
:!üT£::7.wv Κέντρου Δ'.ττλωζζτ’.κών ΣτουτώΣκα: τήν τρο- 
ττοττοίηση τιζτάξεων τού Νόμου 4191976. «-■;· Ότγζ- 
ν:τμού τοχ - V"' υργείου Εξ-ωτε: •.xw'<n.

Πούζ tij)· Boe/.îj r roir Jz.a },rrov

Ή τιζταξη toô άρ-ύρου 104 τού Νόμου il9/1975. <<—£;·. 
Όργαν.σχοϋ τοϋ Γττουργείου Εξωτερικών. όριζε; ότ: τε
μ:ά ο:ετία άττό τή οημοσίευσή tcj νά '.τρυ-ύε: ν.α: νά λειτουο- 
γησε: ττό ’Υττουργείο Εξωτερικών Κλζ::κή Σχολή Έττ;- 
μορφώτεω ς τών Ίταλ/.τ/ων τού Δ·.ττλωματ:κού Κϋ.άτου.
του -3-α μ.σοοε: ταυτονεονα να /.ε:τουογε ·. y. a: ως τ : o y. 2 τ y : - * Τ *,» » * % , , ■χοοοα 'κα:7.τ·.ν.η γ».α τη ;jlit2πΤυ/:2/.r( i-yicpzoijr, 
'$€7£ΐς “αλλήλων τού Ai“Xo>;xaT'.y.0J

των υαοϋηφ:ων ·-■ ζ * ' , ,
Κ7/ά:ου. y. ai:::; -ου 

•S εν 2 ; Tcjc
Σ'τά σλζίσια ζύτής τής ::ζτάξεως ζητχχε τήν 'ύήο'.ση ομοινιο: ττ(

toC vc;j.ct/îsÎcj xcù ürçcrâ τήν :j:tj Κέντρου Δ'.ττλωμά- χ2τ:/.ών -
τ:κών Στουοών. y.srî rp2‘/.T!:

Η κ.ατνοτομία του είτάγε: τό ττροτε:νόμεο ·οχοτχέ:·.ο 
είνζ; οτ;. ενώ σύμφωνα με τό άρ-3ρο 72 του Νόμου 419/ 
1976 του ίσχύε: σήμερα. ό ύφ:ττάμενος με έττ:τυχία την 
ε:ταγωγ:κη τοκ:μζτ:ζ είτερχόταν ττό Δ:ττλωματ:κό Κλάοο 
•/-α; καταλάμβανε -τη ·3ίτη τοϋ 'Ακ.ολού-5ρυ Πρετοεί*;, τύ- 
ρζ με το τροτε’.νόμενο νομ.οτχε::ο. γ:ά νά καταλάβε: ό ύ-ττο-

θυτών καί, είσ- ?ων y.2ί,
‘•ος Πρεσβείας γλώττ2ς.
; ϊ:άρ κε: a τοϋ 0Λ2 Τ
. στό τέλος νά κής Πο
Κ· Έξάλ

ή όημιουργία τών ντο4!
τροσοσοίήσεως τευτ:*/.ής
ωαερ: Όργα- ληψη. ή

τής μεταόο/.ής νος του ί
ρεσβεέας. κε».a τρ'.<

/ _ γ·.2 τή';

θά ήταν Ττως ουνζτό. χωρίς την £τ:χε:ροΰμενη με τό 
τροτε'.νόμεν-ο νομοτχέο:ο όζΑύτερη τομή, νά τοτττοττο'.ηνοϋν οί 
~/ετ;-/.ε; τ·.>ταξε:ς τού Νόμου 419/1976. μτε;'. Όμγσν:- 
τμου του 1 τουργε:ου Εξωτερικών». τού αφορούν ττή ό.ετζ- 
γωγή τοϋ ?:ζγων:τμοϋ τροτλήψεω; Ακολούθων Π σετβείζς 
/.;··. ή οον.υχζτίζ νά καταστεί ουτ/.ολότερη. Κτίνετζ: όζω; ότ: 
■3ά ήτζν τροτιμότερο νά εξε:ό:κευνεί ό ύττοψήφιος Δ:ττ7,ω·ζζ- 
τ'.ζ.ος υττζλληλος ττρ:ν νά μττεί ττή Δ;τλωμζτ;·/.ή Γττητετίζ.

■ ετ γεν:κες γνώσεις :εν αρκουν' γ:α νά άνταττοκο’.νεί
ό Δ:ττλωματ:κός στ:ς άττα:τήτε:ς τής :.::ζζουτας αυτής Γ- 
ττηρεσίας. ’Έχε: άνάγκη χρόνου ·;;ά νά άττοκτήσε: τή τχετ:- 
•/.ή τε'.ρζ ή ίοτσίτερη εκτταίοευση ή κα: τά τΰο μαζί. Μέχρι 
τήμεεζ. ο! Α’.τλωμζτ'/.ο; ύττάλληλο; συμττλήρωνr/ τ:ς άνζγ- 

τ:υ: ,.ε την τε'.ρζ τοϋ άττοκτοϋταν ά·.οχο:ό-

Είνζ: κατά συνετε:ζ αναγκαία μ;à εντατ:κή. 
ομοιόμορφη ν.ζτά τό ευνατό, έστμόρφωση των.. νέων Δ’.ττλω- 
μζτ;·/.ών γυά τήν ετονττοη τών ττζρζ'.τήτων ΐεωρητί'/.ών 
κα: τρζ-/.τ;·/.ών γνώσεων. τχετ:κών με τήν άτοττολή τους. 
Τό τρόγρζμμζ έκττατοεϋσεως -Sa ττερ:/.σμβάνει. μεταξύ <ζλ- 
λων. Α;τλωχζτ;·/.ή Ιστορία. Δ’.ε-λ/είς Σχέσεις, Κο'.νων.κές 
Έττ'.ττήμες. y.z; ε:ϊ;·/.ότερα τής Πολ;τ;-/.ής Έττ’.στήμης y.z: 
Κο:νων:ολογ:ας τών Δ:ε·3νών Σχέσεων.. Α:ε·'·νε:ς Όργζν- 
σμούς. ΒύρωτζΤν.ες Κο'.νότητες. Α'.είνή Ο’.ζ.ονομίζ. Προςε- 
v-.y.à Αεμζτζ. Πολ;τ'.ττ:·/.ά -ϋεμ.ζτζ. Θεμζτζ Τΰτου να; 
Πληροφοριών, βελτίωτη τών ύτοχρεωτ'.νών ξένων νλωτ- 

V» y-ινντό Τ-Γ.ν 1·/Ί άΛτ ττ ·ι·άτ τοίτν.τ “ένττ

Ή τροτε:νομενη Σχο/έή άτοόλετε: ττήν ετ:μορφωτη τών 
νέων Άζ.ολοΰ-3ων Πεετίείζς. με τ·/.οτό τή·/ ένημέρωτή τους 
ττά Αέματζ τής Δ:τλωτχατ;·/.ή; 'Ττηρετίζς y.z: τή τυμτλή- 
ρωτη τών γ·/ώτεών τους, ώττε νά y.ZTZTTcjv ;·/.ζνο: νά άντ:- 
μετωτίσουν τά μεγάλα έ-5ν;·/,ά τροίλήματα y.z: νζ μ.τορέ- 
του-/ νά έζ.τροτωτήτουν τή Χώρα τους άτοτελετμ.ζτ:·/.ά ττό 
έξο·>τερ ;y.ô.

Είνζ: γν to ττή ή μεγάλη τηχζτία τής τροτλήψεως A :τ).ω · 
χατ;κών 'Γτζλλήλον ύ-ΐτηλής y.z: το’/.μχεροϋς τνευμζτ:ζ.ής 
:τί3'μης. ’Εξάλλου, ή Α:τ7.ωμζτ:·/.ή 'Ττηρετίζ τής ετοχής 
χζς ϊεν εχε: τχότη με τή-/ ταραοοτ;ζν.ή Διτλίομζτία.

Ή ο;ε·3νής ::άττζτη ::ατε:νζ τήμεοα ό/.ες τ;ς τλευρες 
τής ζωής ενός έ·3νους.

Ζοϋχε τ ένα ζ.ότμο ότου ο: ο;ε·3ν:;ς τ/έτε;ς έχου-/ τάρζ 
τολό άνζττυχ·υό; y.z: ό:αφοροτο:η·υε;. Δεν τερ'.ορίζοντα:
τλέον μονο ττ:ς το7.:τ:·/.ές τχέτε:ς μεταξύ τών y.paτών, άλ- . 
\ά έαετ.τεί/οντα: ατούς ααντοε:όεΤς τομείς τής «α.οννμίας 
τού -ολ:τ:τμοϋ. τής τεχ*/;·/.ής. τής έα:ττήμης y.z: ττ:ς το- 
.:τ:ττ:·/.ές τχέτε-.ς.
Ή τημ.ερ:νή Α:τ7.ω'χατ!α y.z': ό τηιμερ’.νός χε:ρ:τμός τών 

/το^έτεων τοϋ Κράτους ττό εξκ·τερ:·/.ό αροϋτοονέτευν ο:- 
τλωματίκά στελέχη με ίκζνή κατάρτιση, μέ τ:7.ζτ·.ά κλί- 
χζκα μορφώσεως κζ: ενό:ζφερόντι·;ν τού νά άγκζ/.:άζουν
.λα τά τΰ·ι'χρο·/ζ έ·3ν:κά y.z: ο:ε·3νή -ροό/.ήματα. ετσ: ώ<ττε 
ό χε:?:ζόμενος τ:ς ύαο-3έτε:ς αυτές νά ά·/τ:λζμΐά·.ετζ: τό 
:άφ·ορα ζητήματα, νά τά ττα-υήχίζε: κα: νά λαόαΕε: τ:ς 

τρέαουτες άαοφάσε:ς γ:ά τήν εξυπηρέτηση τών συμοερόν- 
ων τοϋ Κράτους. Αύτή ή άναγκα:ότητα γίνετα: άκόμη τ·ό 
ζ'/ερή στό χώρο τών ϊιείνών οργ·αν:σμών κα: ττήν τεο/.υ-

τία. Μέ τό α:οτε:νό·χενομενο σχόΐ'.Ο νομού ετ:-ερη τ:α/.ο/χ ατ
ε'.ρείτα: ή τ: ζ-ηχάτωση αϋτών τών τν.οτών.

' \ " ·—r.’j n

Έτσ::

1. Μέ τό ap-Spo 1 τοϋ τ:οτε:νόμενου τχεοίου:
<ζ. Ίόρύετα: στό Γτουργείο Εξωτερικών Κέντρο- Δ:- 

αλωματ:κών Σττουόών ύο:αγόμενο σά·/ ξεχωριστή οργανική 
μονζοζ στόν Ττουργό Έξωτερ'.κών κα: άττοίλέαε: τόσο
στήν αροετο:μζσ!ζ τών ύαοψηφίων τού Δ:τλωματ:κού Κ7.ά- 
ϊου όσο κα: στην έα'.μόρφωση τών ήόη ύαηρετοΰντων.

ΐ. Μέ τό έοάφ:ο ό' τής τταραγράοου 2 ^ροΐλέττετα: ότ:
τό Κέντρο ·3ά λε:τουργε: κα: γ:ά τή φοίτηση ύττα/.λήλων τού 
Δ:α7.ωμζτ:κοϋ Κλάσου 5/.<ον τών ία·3(χών. γ:ά τή συμπλή
ρωση τών γνώσεων τους κα: ένημέρωτή τους μετά τήν ε:- 
σοϊο στόν Κλάοο αύτό. αττ/ω στις ααρουτ:αζό;χενες αοεκίλες 
έξελ:ξε:ς στ:ς ο:ακρατ:κές σχέτε:ς. ά/.λά κα: στ:ς οταρου- 
τ'.αζόμενες έκάστοτε οίκονο·μ:κές. τεχνικής, μορφωτικές καϊ 
αολ:τ:στ:κές έκοη/.ώσε'.ς τής εσοχής μζς, γεν.κά γ:ά τή 
σα/εχή έατχόρφωση τών Δ:σλι·>μζτ:κών 'Ττζλλήλων στα 
συνεχώς εμφανιζόμενα νέα ·5έμ.ατα κα: αροίλήματα. εσωτε
ρικά κα: ΐ:ε·3νή.

Έσίσης. τροό/.έττετα: κα: ή έσιμόρφωση τών 7.ο:σών Κ7.ά- 
άων τοϋ 'Τσουργείου τών Εξωτερικών γ:ά νά είνζ: σέ ·5έ- 
ση νά ".τα-τοκρίνοντα: :κτ/οσθ:ητ:κά στά κζίήκοντά τσυς.

γ. Έσε’.ΐή στ:ς Αρχές τής Έξωτερ:κής Τσηρεσίας τοϋ 
’Τσουσγείου Εξωτερικών τοσοάέετοϋντα: ύσάλ/.ηλο: τού
ανήκουν οργανικά σέ, άλλα Ύτουργεία ή ’Αρχές σου άττοτε- 
λοϋν μέλη τοϋ συνόλου τής οίν-είας Δ:τλωματ:κής ή Προ
ξενικής ’Αρχής κα: αολλές φορές τά σροίλήματα σού ά·/- 
τ:μετωτ.ίζουϊ-/ ο: î:oço:ες κρατικές Γτηρεσίες έχουν όχι 
μόνο ανάγκη ίοιάζουτας είότκεΰσειος à/./.ά άστοντα: σαφώς 
κα: τής -δίέσεως τής Έίϋ.λάίος άττέναντ: στ:ς ΐ:ε·3νείς έξε-
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λίξεις καί μάλιστα ένόψη τής προσεχούς έντάξεως τής. 
Χώρας μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, με το άρθρο 1,
:apcrrfaço; *> εοαφιο τετα: ή φοίτηση -το ιδρυό
μενο Κέντρο Υπαλλήλων /.a': άλλων Υπουργείων, έκτος 
τοΰ ’Υπουργείου ’Εξωτερικών, γιά επιμόρφωση καί ενημέ
ρωσή τους στις διεθνείς εξελίξεις κα! τά προβλήματα τά

την

πρόκειται νά 
ιτηριότητας.

έαφχν.ΐτο^ν ζ τόν τομέα τους τής

παράγραφο 1 TOÛ ζρϊρο -j 2 τοΰ νομοσχεδίου
έπος τής διο '.γ.-ηζζως τοΰ Κέντρου. Μέ τήν
ιτή ορίζεται ή jjaxîTC/η στή διοίκηση τοΰ
ιροσώπων που iv.zpzziùzj'jy τις επιστήμες, τά
τις τέχνες. Η z’j'j.'j.izc/ji τών προσώπων αύ-

ται άπό τήν άνάγν.η τής πλατιάς κλίμακα;

δ. Με
♦ 'wορ:,ετϊ-.
παραγμαφο αυτή

τών έπιίά
μορφώσεως καί τών ενδιαφερόντων τά οποία αγκαλιάζουν 
όλα τά σύγχρονα προβλήματα "où θα αντιμετωπίσει στή 
σταδιοδρομία του 6 μελλοντικός Διπλωμάτης.

Σύμφωνα με την Ιδια διάταξη. στη Διοίκηση του Κέντρου 
μετέχει και ανώτερος υπάλληλος τής Γεν./.ής Διευθυνσεως 
Δημοσίας Διοικήσεως τού Υπουργείου Προεδρίας Κυβερ- 
νήσεως. Η συμμετοχή τού υπαλλήλου αυτού κρίθηκε σκόπι 
μη γιά νά βοηθηθεί τό Κέντρο άπό την εμπειρία —ου απο
κτήθηκε μέχρι σήμερa σέ θέματα έτ.'.μορφώσεως δημοσίων 
υπαλλήλων.

■ 2. Μέ- την παράγραφη 1 τοΰ άρθρου 5 -τροποποιούνται οΐ- 
διατάξεις r.où αφορούν την ΰπό τοΰ υποψηφίου για την είσοδο 
στο Διπλωματικό Κλάδο γνώση τής αγγλικής καί γαλλι- 
•/.ής γλώσσας. Αντί για την άττ3'.τοΰμενη, σύμφωνα μέ το 
άρθρο 72 τοΰ Νόμον 419/1976. ττλήρη γνώση τών παρα
πάνω γ/.ωσσων. αρκεί η ικανοποιητική. Έτσ', ο'.νετα! η

σχεδίου προβλέ-

νατέ'τητα εισόδου στό Διπλωματικό Κλάδο καί υπαλλήλων 
-où δεν είναι πλήρως καταρτισμένοι στη μία ή στις δόο Ξέ
νες γλώσσες, μέ την προϋπόθεση ότι κατά το. διάστημα 
παραχολουθήσεως τοΰ χόχλοù τών μαδημάτων τοΰ Κέντρου 
θά άττοχτήσει ό υποψήφιος ττλήρη γνώση.

3. Με το άρθρο 6 τοΰ προτεινομένου 
πεται :

a. "Οτι με Προεδρικά Διατάγματα —où έχδίδονται μετά 
άττο ττρόταση τοΰ ’Υπουργού Εξωτερικών χαί γνώμη τοΰ 
Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, χ,αθορίζονται ή διάρκεια τής 
φοιτήσεώς στό Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών, τά εξετα
ζόμενα μαθήματα γιά τήν εισαγωγή στό Κέντρο, ό τρόττος 
χ2ΐ ή διαδιχασία δοχιμασίας τών ΰττοψηφίων, τά διδασχόμε- 
να στό Κέντρο μαθήματα. ό τρόττος χαί ή διαδιχασία δοχι- 
μασιας τών εκπαιδευόμενων. χατά τη διάρχεια τής φοιτήσεώς 
τους χα: χατά τή λήξη αυτής. τα τοΰ τρόπου βαθμολογίας 
χαί καθορισμού τής σειράς επιτυχίας τών έκπαιδευομένων 
χατά τήν άττοφοίτησή τους. ο! υποχρεώσεις τών έχτταιδεσο- 
μένων χαί οί έττιόαλλέμενες διοιχητ'χές για τήν παράβασή 
τους.

ρ. "Οτι μό άττοφάσεις τοΰ Υπουργού 'Εξωτερικών. που 
έχδίδονται όστεοσ άτό γνώμη τοΰ 'Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, 
καθορίζονται ο! ειδικότερες αρμοδιότητες τοΰ Έκπαιδευτι- 
χεΰ Συμβουλίου. ή λειτουργία του και χάνε άλλη σχετική 
λετττομερεια. ή σύνθεση χαί λειτουργία τών Εξεταστικών 
Επιτροπών ώς χα! κάθε λεπτομέρεια αναγκαία' γιά τή 

λειτουσγία τοΰ Κέντοου.
γ. Ότι μέ Κοινή Απόφαση τοΰ 'Υπουργού Προεδοίας 

Κυβερνήσει··; χα! τοΰ 'Υπουργού Εξωτερικών νεσπίζετ;· ό 
κανονισμός τή; εσωτερική; λειτουργίας τού Κέντρου Δι
πλωματικών Σπουδών.

4. Μέ τό άρθρο 7 τοΰ προτε ινοαένου τχεδίβ*> πσσβλέ- 
πεται:

α. "Οτι εκείνοι πού θά φοιτούν στό Κέντρο Διπλωματικών 
Σπουδών γιά προεισαγωγική εκπαίδευση θά λαμβάνουν κατά 
τή διάρκεια τής φοιτήσεώς τους τις αποδοχές τοΰ ’Ακολού
θου Πρεσβείας, εκτός άπό τό επίδομα ξενίας χα! παραστά- 
σεως τοΰ άρθρου 131. παράγραφος 6. τοΰ τροποποιούμενου 
Νόμου.

Ή καταβολή τών αποδοχών αυτών σέ εκείνους πού φοιτούν 
στο ' Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών είναι απόλυτα δίκαιη, 
γιατί άπό τή μια μεριά ή φοίτησή τους θά τους απασχολεί 
όλη σχεδόν τήν ημέρα, άπό την άλλη δέ. κα-ύώς άναφέραμε 
καί παραπά·/·ω, εκείνος που ·1ά φοιτά σ' αυτή προπαρασχευά- 
ζεται γιά τήν ειδική αποστολή του στήν όποια καί υπό τό 
ίσχΰον χα-ύεστώς προπαρασχευαζόταν κατά τό άρ-ύρο 99 τού 
Νόμου 419/1976, παρεμπιπτόντως κατά τή διάρκεια τής θη
τείας του σαν Άκόλου-ύος Πρεσβείας.

Εξάλλου, ή καταβολή αποδοχών σέ εκείνους ποΰ φοιτεΰν 
στις Κλαδικές Προπαρασκευαστικές Σχολές δέν αποτελεί 
πρωτοφανή -όεσμό. "Ηδη μέ διάφορα νομο-βετήματα, ώς π.χ. 
μέ τό άρ-όρο 24 τού Β.Δ. 83/1972, «περί Όργανώσεως τοΰ 
προσωπικού τής Πολιτικής ’Αεροπορίας», προβλέπεται ή κα
ταβολή αποδοχών σέ εκείνους πού παρακολου-βοΰν τά μαδήμα
τα τής κ.ατά περίπτωση Σχολής, κατά τή διάρκεια τής φοι- 
τήσεώς τους.

fi. Δημόσιοι υπάλληλοι καί υπάλληλοι Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου που είσάγονται στό Κέντρο γιά εκπαίδευ
ση, σύμφωνα μέ τό εδάφιο α' τής παραγράφου 2 τοΰ άρύρου 
1 αύτοΰ, ή γιά επιμόρφωση, σύμφωνα μέ τά έδάφτα β' καί γ' 
τής παραγράφου 2 τού αύτοΰ άρ-Spou, ύεωροϋνται ότι είναι σε 
διατεταγμένη υπηρεσία καί μισ-ύοδοτοΰνται μέ τό σύνολο τών 
αποδοχών τής -όέσεώς τους.

5. Μέ τό ap-Spo 9 προβλέπεται ή επιτυχής αποφοίτηση άπό 
τό Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών τοΰ είσελ-όόντος σ’ αύτή 
γιά νά διοριστεί στή -όέση τοΰ ’Ακολούθου Πρεσβείας. Δη
λαδή, ένώ κατά τά μέχρι σήμερα ίσχύοντα ό υποψήφιος που 
ύφίσταται μέ επιτυχία τήν ϋπό τού ap-Spou 72 τοΰ Νόμου 419/ 
1976 δοκιμασία εισερχόταν στό Διπλωματικό Κλάδο καί κ,α- 
τελάμβανε τή ύέση τοΰ Άκολού-Sou Πρεσβείας, τώρα μέ τόν 
προτείνόρεενο Νόμο γιά νά καταλάβει ό υποψήφιος τή Δέση 
αύτή πρέπει νά ύποστεΐ τις έξετάσεις γιά τήν είσοδό του στό 
Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών καί ό εισερχόμενος σ' αύτή 
γιά νά καταστεί ΆκόλουΔος Πρεσβείας ·3ά πρέπει νά παρα
κολουθεί συνεχώς καί κ,α-S’ όλη τή διάρκεια τοΰ Ακαδημαϊ
κού έτους μαθήματα καί διαλέξεις καί στό τέλος αύτοΰ νά 
ύποστεΐ μέ επιτυχία τις έξετάσεις άποφοιτήσεως. Δηλαδή, μέ 
τό προτεινόμενο Σχέδιο σκοπείται ή διαρκής προσπάθεια τοΰ 
υποψηφίου σέ όλη τή διάρκεια τής φοιτήσεώς του γιά καλλι- 
τέρευση τών γνώσεών του καί ή δημιουργία πεποιθήσεως στήν 
στήν Υπηρεσία ότι είναι κατάλληλος γιά τήν αποστολή γιά 
τήν όποια προορίζεται, οπότε καί μέ τήν προϋπόθεση τής επι
τυχούς άποφοιτήσεώς του έκ τοΰ ίδρυομένου Κέντρου ό υπο
ψήφιος διορίζεται αύτοδικαίως στή θέση τοΰ ’Ακολούθου 
Π ρεσβείας.

6. Μέ τό άρθρο 10, παράγραφος 1, τοΰ προτεινόμενου 
σχεδίου:

α. Προστίθεται εδάφιο στό τέλος τής παραγράφου 1 τού 
άρθρου 73 τοΰ Νόμου 419/1976, σύμφωνα μέ τό οποίο στήν 
προβλεπόμενη μέ τήν παράγραφο αύτή διετή δοκιμαστική θη
τεία γιά τούς ’Ακολούθους Πρεσβείας προσμετρείται καί ό 
χρόνος φοιτήσεώς αύτών στό Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών.

Καθώς καί παραπάνω άναφέραμε, εκείνος πού μέ έπιτυχίσ 
πέρασε στή δοκιμασία γιά τήν εισαγωγή στό Κέντρο Διπλω
ματικών Σπουδών, φοίτησε συνεχώς καί άπεφοίτησε μέ επιτυ
χία άπ' χΰτή, καταλαμβάνει τή θέση τοΰ ’Ακολούθου Πρε
σβείας αύτοδικ.αίως μετά από έκδοση τοΰ σχετικού Π. Δια
τάγματος.

Αντίστοιχα μέ τό εδάφιο α' τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 
99 τοΰ Νόμου 419/1976 προβλέπεται ότι γιά νά προαχθεΐ ό 
’Ακόλουθος Πρεσβείας στό βαθμό τοΰ Γραμματέως Πρε
σβείας Γ' Τάξεως απαιτείται «διετής πραγματική εύδόκιμος 
υπηρεσία εις βαθμόν τοΰ ’Ακολούθου Πρεσβείας καί υποχρεω
τική παρακολούθησις σειράς διαλέξεων περί τών γενικών κα
θηκόντων τών Διπλωματικών υπαλλήλων ώς κ.αί παρακολού- 
θησις μαθημάτων ξένων γλωσσών κατά τά δι’ άποφάσεως 
τοΰ Υπουργού όρισθησόμενα. . .».
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Δηλαδή. ένώ κατά το ίσχύον Δίκαιο ό διορισμένος ήδη 
’Ακόλουθος Πρεσβείας ύποχρεούτα: προ τής προαγωγής του 
τέ Γραμματέα Πρεσβείας Γ' ·;ά έχε: διετή πραγματική υπη
ρεσία. /.ατά τή διάρκεια τής όποιας πρέπει νά παρακολουθεί 
διαλέξεις καί μαθήματα, ή παρακολούθηση των οποίων ττήν 
πράξη γίνετα·. μόνον επ’ ευκαιρία καί όταν οι υπηρεσιακές 
ανάγκες τών υπαλλήλων χότών τό επιτρέπουν. με το προτει- 
νόμενο σχέδιο ή παρχκο;.οόθηση χότών καί ή ιδιαίτερη διδα
σκαλία καί απασχόληση τών υποψηφίων έπ’ αότών νά είνα: 
αναγκαία. υποχρεωτική καί προϋπόθεση γ·.ά τήν είσοδο καί 
σταδιοδρόμηση ατό Διπλωματικό Κλάδο.

ρ. Με τήν παράγραφο 2 τού άρθρου 10 τοΰ προτεινόμενον 
σχεδίου αντικαθίσταται ή παράγραφος 2 τού άρθρου 73 τού
Νόμου 419/1976. κατά τρόπο ώατε τό ’Υπηρεσιακό Συμβοό- 
λ’.ο τού 'Υπουργείου νά ύποχρεούτχι νά αποφασίσει γ·.ά τή μο
νιμοποίηση ή μή τοό διορισθένσος από τής συμπληρώσέως διε- 
τίας ατό τοό χρόνο» εισόδου τούτου στο Κέντρο Διπλωματικών
Σπουδών καί οχ: από τοΰ χρόνον καταλήψεως ύπ' αότοΰ τής 
θέσεως τοΰ Ακολούθου Πρεσβείας.

Ό λόγο; τής τροποποιήσεως αότής ταυτίζεται μέ τήν εις 
τα παραπάνω διατυποόμενη δικαιολογία.

Ή τροποποιούμενη διάταξη τοΰ άρθρου 73 τοΰ Νόμον 419/ 
1976 έχε: ώς έξης:

«1. Οϊ προσλαμβανόμενοι κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 
72 τοΰ παρόντος διορίζονται διά Π. Δατάγματος, έκδιδομέ- 
νου προτάσει τοΰ ’Υπουργού Εξωτερικών, ώς Ακόλουθοι 
Πρεσβείας, διανύουν δέ οιετή δοκιμαστικήν υπηρεσίαν κατά 
τήν διάρκειαν τής όττοίας δόνα;ται νά απολυθούν μετ’ άπόφα- 
σιν τοΰ ’Υπηρεσιακού Συμβουλίου, διά λόγους αναγόμενους εις 
τήν υπηρεσίαν των.

2. Επ: τή συμπληρώσει τής διετίας à ai τής προσλήψεως, 
τό Ύπηρεσιακόν Συμβούλιο·; υποχρεούται νά άποφανθή à; ό 
διοριστείς είναι κατάλληλος πρός μονιμοποίησιν».

γ. Τήν αότή δικαιολογία έχε: καί ή παράγραφος 3 τοΰ άρ
θρου 10 τοΰ προτεινόμενοο Σχεδίου, άφοΰ ό σπουδαστής τοΰ 
Κόντραν Διπλωματικών Σπουδών είναι στήν οόσία δόκιμος ’Α
κόλουθος Πρεσβείας καί ΰπό τήν ιδιότητά τον αότή προπαρα
σκευάζει τόν έαντόν τον για τό Διπλωματικό Κλάδο στον 
οποίο 3à εισέλθει αντοδικ.αίως, με τόν όρο τής συνεχούς καί 
επιμελούς φοιτήσεως στή Σχολή αότή καί τής επιτυχούς δο
κιμασίας τοο στις επί αποφοιτήσει εξετάσεις.

Ή τροποποιούμενη διάταξη τοΰ άρθρου 99 έχει ώς εξής:
«Ια. ’Ατό τοΰ βαθμού τοΰ Ακολούθου Πρεσβείας εις τόν 

βαθμόν τοΰ Γραμματέως Πρεσβείας Γ' Τάξεως, διετής πρα- 
γματική ευδόκιμος υπηρεσία εις τόν βαθμόν τοΰ Ά κολοόν ον 
Πρεσβείας καί υποχρεωτική παρακολοόθησις σειράς διαλέ
ξεων περί τών γενικών καθηκόντων τών Διπλωματικών Υ
παλλήλων καί ιδία τών προξενικών, περί τών Διεθνών ’Ορ
γανισμών καί τής έξωτερικής πολιτικής τοΰ Κράτους, ώς καί 
παρακολοόθησις μαθημάτων ξένων γλωσσών, κατά δι’ άττο*- 
φάσεως τον Υπουργού όρισθησόμενα. Ή έπίδοσις εις τα μα
θήματα ττστοτοιονμένη ντο δοκιμασίας λαμβάνεται ιδιαιτέ
ρως ντ όψιν κατά τήν τροαγωγήν τούτων».

δ. Με τήν παράγραφο 4 τοΰ άρθρου 10 τοΰ σχεδίου καταρ- 
γείται τό άρθρο 72 τον Νόμου 419/1976, «τερί Οργανισμού 
τοΰ Υπουργείου Εξωτερικών». Τό άρθρο αυτό εχει ώς εξής: 
«Ειδικά Προσόντα 'Υπαλλήλων τον Διπλωματικού Κλάδου.

1. Πρός διορισμόν εις θέσιν ’Ακολούθου Πρεσβείας απαι
τούνται εκτός τών γενικών καί τα εξής ειδικά τροσόντα:

α. Πτυχία; ’Ανώτατου Έκταιδε-υτικοΰ’Ιδρύματος τής ημε
δαπής ή αντιστοίχου τής άλλοδατής, τηρούμενων έν τή τελευ
ταία τούτη περιπτώσει τών σχετικών διατάξεων, περί άνα- 
γ;ο;ρίσεως τής ισοτιμίας τών· πτυχίων υπό τής οικείας Ελ
ληνικής ’Ανώτατης Σχολής.

3- Πλήρης γνώσις τής ’Αγγλικής καί Γαλλικής Γλώσ- 
σης.

γ. Επιτυχία εις δοκιμασίαν \γραπτήν καί προςορικήν), 
καθ' ήν πιστοποιείται τόσον ή παρά τοΰ υποψηφίου γνώσις 
τών πρός έξέτασιν θεμάτων καί γλωσσών, όσον καί ή πας’ 
αότοΰ κατοχή τών πρός εκτέλεσιν τής έκπροσωπεντικής απο
στολής τον προσόντων, ώς ή γενική άντίληψις, ή κρίσις, ή 
εόστροσία. ή όξόνοια, ή αυτοκυριαρχία καί ή ίκανότης έκςρά- 
σειυς καί διαμορφοΰται γνώμη περί τής εν γένει προσωπικό
τητες αότοΰ.

2. Τα εξεταζόμενα θέματα, ό τρόπος διεξαγωγής τής δο
κιμασίας καί τής κρίσεως τών υποψήφιων, ή σόνθεσις τής 
Εξεταστικής Επιτροπής ώς καί πάσα άλλη λεπτομέρεια

ορίζοντα: διά ΙΊ. Διατάγματος, έκδιδομένον τή προτάσει τοΰ 
Υπουργού Εξωτερικών.

3. Τά άπαιτοίμενα δικαιολογητικά, τα άποδεικνόοντα τήν 
νπαρξιν τών γενικών καί ειδικών προσόντων, άτινα δέον νά 
όφίσταντα: παρά τοίς νποψηφίοις, κατά τον -χρόνον λήξεως 
τής προθεσμίας υποβολής τής αίτήσεως πρός συμμετοχήν εις 
διαγωνισμόν έττί ποινή αποκλεισμού καθορίζονται διά τοΰ κατά 
τήν προηγουμένην παράγραφον Π. Διατάγματος καί υποβάλ
λονται μετά τής αίτήσεως συμμετοχής εις τόν διαγωνισμόν».

Μέ τό σχέδιο νόμον τό ’Υπουργείο Εξωτερικών δείχνε: 
ενδιαφέρον για υποψηφίους πον προέρχονται από ευρύτερα στρώ
ματα τού ελληνικού λαού πού μέχρι σήμερα δέν είχαν τή δυ
νατότητα νά σταδιοδρομήσουν στό Διπλωματικό Κλάδο καί 
άποβλεπει στο να τους προετοιμάσει καί νά τους καταστήσει 
ικανούς για νά είσέλθουν σ’ αυτόν.

Τέλος, σημειώνουμε ότι μέ τό προτεινόμενο νομοσχέδιο δέν 
αόξα;ο·;τα: οί θέσεις τών υπαλλήλων τοΰ Δ πλωματικού Κλά
δου καί τών Διοικητικών Υπαλλήλων τον Γπονργείου ’Εξω
τερικών καί αντίστοιχα οί δαπάνες, γιατί γιά τή λειτουργία 
τοΰ Κέντρου Διπλωματικών Σπουδών θά χρησιμοποιηθούν 
πρόσωπα έκ τών υπαρχόντων καί νπηρετοόντων υπαλλήλων 
τής Κεντρικής Υπηρεσίας τού ’Υπουργείου Εξωτερικών. 

Αθήνα:, 6 ’Ιουλίου 1979

Οί ’Υπουργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως ’Εξωτερικών

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ
Οικονομικών

ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Γιά τήν ίδρυση στό ’Υπουργείο Εξωτερικών Κέντρου Δι
πλωματικών Σπονδών καί τήν τροποποίηση διατάξει»·; τού 
Νόμου 419/1976, «περί ’Οργανισμού τοΰ ’Υπουργείου ’Ε
ξωτερικών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.
Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών.

Άρθρο 1.
1. ’Ιδρύεται στό Υπουργείο ’Εξωτερικών Κέντρ» Δ πλω- 

ματικών Σπουδών, ώς ίδια όργχ;ική μονάδα τού ’Υπουργείου, 
υπαγόμενη στόν ’Υπουργό ’Εξωτερικών. Τοΰ Κέντρου προ- 
ίσταται υπάλληλος τον Διπλωματικού Κλάδου, μέ βαθμό του
λάχιστο Πληρεξουσίου ’Υπουργού Β' τάξει»;, πού ορίζεται 
μέ ’Απόφαση τού Υπουργού Εξωτερικών.

2. Σκοπός τοΰ Κέντρου Διπλωματικών Σπουδών είναι:
α. Ή προεισαγωγική εκπαίδευση τών υποψηφίων 'Ακολου

θώ·; Πρεσβείας γιά ενημέρωσή τους στά θέματα τής Δι
πλωματικής Υπηρεσίας καί συμπλήρωση τών γνώσεων τους, 
ώστε νά καταστούν ικανοί νά αντιμετωπίζουν τά εθνικά προ-


